Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za květen 2021
Dobrý den,
rádi bychom Vás souhrnně informovali o nejdůležitějších činnostech, kterým se v květnu
2021 manažeři MAS Sokolovsko o.p.s. věnovali:
1. SCLLD MAS na období 2014 - 2020
IROP: Programový výbor MAS se zabýval výběrem žádostí o podporu do výzev č. 19
(cyklodoprava) a č. 20 (infrastruktura ZŠ) CLLD IROP MAS Sokolovsko. Žádost o podporu
do výzvy č. 19 byla předána k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR. U výzvy č. 20
rozhodl Programový výbor o navýšení alokace výzvy tak, aby mohly být podpořeny všechny
tři přijaté projekty, neboť splňují podmínky věcného hodnocení. V květnu byla proto podána
žádost o změnu finančních plánů v programovém rámci IROP. Na podzim bude vyhlášena
poslední výzva IROP CLLD MAS Sokolovsko v programovém období 2014 – 2020, bude
zaměřena na bezpečnou dopravu a bude na ni použita veškerá dostupná volná alokace, která je
nyní ve výši 1,3 mil. Kč.
PRV: Do 10. května probíhal příjem žádostí do letošní 5. výzvy PRV. V letošním roce bylo
podáno rekordní množství žádostí, celkem 60 projektů. Jeden z nich byl po svém podání
stažen žadatelem z důvodu chybného podání. Do procesu administrativní kontroly a kontroly
přijatelnosti tedy postoupilo 59. Během května tak probíhala kontrola žádostí ze strany MAS
a žadatelům byla zasílána výzva k doplnění neúplných dokumentací. Velká část připomínek
byla ze strany žadatelů vypořádána již během května. Koncem června nás bude čekat věcné
hodnocení žádostí ze strany Výběrové komise a konečný výběr projektů k podpoře
Programovým výborem.
OPŽP: V květnu manažerka MAS navštívila 3 z 5 realizovaných projektů v rámci realizace
Sídelní zeleně s cílem zjistit aktuální stav realizace projektů a zpracovat fotodokumentaci z
akcí.
2. SCLLD na období 2021-2027
V rámci příprav IROP v novém programovém období 2021 – 2027 jsme analyzovali
projektové záměry, které jsme sesbírali během strukturovaných rozhovorů se starosty obcí
MAS Sokolovsko. Rozložení záměrů do jednotlivých opatření nové IROP bude spolu
s připraveností záměrů a pravděpodobností jejich způsobilosti dle pravidel IROP hlavním
vodítkem pro návrh distribuce alokace mezi jednotlivá opatření IROP. Přesná pravidla
způsobilosti výdajů budou známa až dle specifických pravidel výzev, ale již nyní můžete
přípravu projektů konzultovat s kanceláří MAS nebo prostřednictvím konzultačního servisu
Centra pro regionální rozvoj: https://ks.crr.cz/.
OPZ+: Manažerka MAS prezentovala evidované záměry z území na tematickém dni NS
MAS, kterého se účastnili také zástupci MPSV. Ti kvitovali náměty a slíbili je reflektovat
v podmínkách výzev pro další programové období. Jejich bližší náplň se chytá ŘO
prezentovat na konci měsíce června.

1

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky vyhlásil Výzvu k předkládání
koncepčních částí integrovaných strategií CLLD pro období 2021-2027. Dne 24. 5. došlo k
zpřístupnění žádosti v MS2014+, příjem žádostí je zahájen 1. 6. a poběží do 31. 8. 2021.
Počítáme s předložím naší Koncepční části strategie CLLD ke schválení v průběhu června.

3. Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018 – 2023
Projekt hrazený ze SC 4.2 IROP je určený k úhradě části režií MAS spojených s realizací
výzev. Tzn. školení, zasedání povinných orgánů, část mezd týmu MAS, kancelář MAS apod.
Projekt běží dle svého plánu.

4. MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II
V rámci projektu MAP SOKRA pokračovaly v květnu další vzdělávací aktivity a setkání
aktérů. Proběhl další webinář na téma Fyzikální pokusy, tentokrát se zaměřením na učitele 2.
stupně ZŠ. Ve spolupráci s ČOSIV byl realizován webinář na téma Práce s dítětem
s náročným chováním. Pro učitele a pro ředitele proběhly dva webináře Ochutnávka
koučinku. Řešitelé tématu implementace regionální identity do výuky prezentovali své
výstupy z uplynulého školního roku na společném workshopu. Dvakrát se sešla sloučená
pracovní skupina pro čtenářskou a pro matematickou gramotnost. Tentokrát členky PS
pracovaly na aktualizaci SWOT analýzy a započaly práci na analýze Problém – příčina –
řešení. Tyto výstupy budou dále předány dalším pracovním skupinám, které jsou plánované
na další měsíc.
Zároveň byl rozeslán všem zřizovatelům a školám pokyn k doplnění či upravení investičních
záměrů do Strategického rámce MAP. Je organizována letní škola (1. a 2.7.2021), RT pracuje
na evaluaci akčního plánu a cílů strategického rámce a velké závěrečné setkání aktérů MAP
(23.6.2021).
V květnu byly zpracovány a podány Zpráva o realizaci a Žádost o platbu za předchozích 6
měsíců realizace projektu.
5. MAP Karlovarsko II
V projektu MAP Karlovarsko jsme díky uvolňování opatření mohli začít pořádat některé
prezenční aktivity na školách, jedná se o aktivity implementace, hodina angličtiny s rodilým
mluvčím, kurz podnikavosti, třídnické hodiny a programy Putování krajem živých vod.
Online formou proběhla školení „Metodické chyby v matematice při přechodu mezi prvním a
druhým stupněm ZŠ“. V květnu také jednal Řídící výbor projektu, který projednal a schválil
akční plán na období 1.9.2021 až 30.6.2023, evaluační zprávu za rok 2020 a strategický rámec
verze 7.0, včetně tabulek investičních záměrů pro nové programové období. Zveřejnili jsme
výsledky soutěže pro žáky základních škol v tvůrčím psaní v angličtině, práce byly zdařilé a
odborná porota v čele s lektorem a rodilým mluvčím Samuelem Kirkem neměla lehkou práci.
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Odměnu jsme proto připravili pro každého účastníka, k předání dojde na jednotlivých školách
během června. V květnu se rovněž sešla pracovní skupina k matematické gramotnosti,
proběhlo online školení k vedení lidí, uspořádali jsme webinář pro rodiče na téma podpůrná
opatření a pokračovali jsme ve strukturovaných rozhovorech s řediteli zapojených škol.
Potěšila nás informace, že žádost o podporu na navazující projekt MAP III prošla věcným
hodnocením.
V květnu byly zpracovány a podány Zpráva o realizaci a Žádost o platbu za předchozích 6
měsíců realizace projektu.
6. Animace základních a mateřských škol
Všichni zřizovatelé byli v tomto měsíci informováni o tom, jak si jejich školy stojí
v souvislosti s využíváním šablon. Zároveň došlo k dalšímu informování škol o novinkách
z MŠMT.
7. Čištění řeky Ohře 2021
V květnu došlo k ukončení a vyhodnocení celé akce Čištění řeky Ohře. Celkem se na úseku MAS
Sokolovsko (Kynšperk nad Ohří – Karlovy Vary, Chebský most) zúčastnilo 565 dobrovolníků, kteří
nasbírali 6,5 tun odpadu a 136 pneumatik. Dále se dobrovolníci plavili na 36 lodích. Došlo také
k vyhlášení soutěže o největší kuriozitu, všichni výherce našli své úlovky na úseku MAS Sokolovsko.
Nejlepší úlovky: 1. místo – maska prasečího rypáku, 2. místo – traktůrek, 3. místo – toaleta.

8. Další
Manažerka MAS se účastnila jednání Výboru NS MAS ČR a Pracovní skupiny Vzdělávání
NS MAS ČR.
Dne 6.5.2021 proběhlo online setkání všech 5 MAS KV kraje, kde byla řešena plánovaná
schůzka MAS a vedení kraje, která je plánována na 9.6.2021. Dále byla diskutována realizace
2 malých projektů přeshraniční spolupráce ČR – Sasko, ČR – Bavorsko, jejichž cílem je
zpracovat přeshraniční strategii spolupráce subjektů působících na území zapojených MAS.
Avizujeme konání Správní rady MAS (17.6.2021 od 13. hodin), Valné hromady zakladatelů
MAS (taktéž 17.6.2021 od 13:30 hodin) a následně konání Valné hromady partnerů MAS
(17.6.2021 od 14:00 hodin začátek prezence účastníků). Jednání proběhnou v Multifunkčním
centru na Březové.
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